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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÀ TĨNH 
 

  Số: 301 /GM-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 8 năm 2019 
 

 

GIẤY MỜI  

Hội nghị trực tuyến ứng phó với cơn bão số 4 (Bão Podul) 

 

 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng 

phó với cơn bão số 4 (Bão Podul). 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00, ngày 29/8/2019 (các Đại biểu có 

mặt trước 15 phút để ổn định và điểm danh; yêu cầu UBND các huyện, thành 

phố, thị xã báo cáo danh sách dự họp và chủ trì tại điểm cầu của địa phương 

mình cho Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh qua hộp thư điện tử 

tranmanhcuong@hatinh.gov.vn trước 8h00 ngày 29/8/2019). 

2. Địa điểm:  

- Đại biểu tỉnh: Tại phòng họp trực tuyến, tầng 3, Trung tâm Thông tin - 

Công báo - Tin học, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

- Ở địa phương: Tại phòng họp trực tuyến của các huyện, thành phố,  

thị xã. 

3. Thành phần tham dự, kính mời: 

* Đầu cầu tỉnh: 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn (mời chủ trì); 

- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (theo Quyết định 

226/QĐ-UBND ngày 16/01/2019, số 1860/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 và số 

2609/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh); Trưởng các Đoàn kiểm tra, 

chỉ đạo công tác PCTT và TKCN tỉnh (theo Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 

06/3/2019, số 1860/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 và số 1127/QĐ-UBND ngày 

18/4/2019  của UBND tỉnh);  

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

Chánh, Phó Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 

 - Báo Hà Tĩnh, Đài PT - TH tỉnh cử phóng viên đến dự và đưa tin. 

* Đầu cầu các huyện, thành phố, thị xã (do địa phương tin mời): 

- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố, thị 

xã; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (Giao UBND các huyện, 

thành phố, thị xã tin mời); 

- Giám đốc đơn vị: Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (họp tại 

Hương Sơn), Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn và Nhà máy thủy điện Hố Hô 

(họp tại Hương Khê), Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh (họp tại Thành phố 

Hà Tĩnh), Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh và Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng (họp tại thị xã Kỳ Anh);  

- Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khác do các huyện, thành phố, thị xã 

lựa chọn tin mời. 
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4. Phân công nhiệm vụ: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan Thường trực PCTT tỉnh): Chủ trì, 

phối hợp Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh chuẩn bị báo cáo tình hình, diễn biến và 

công tác triển khai ứng phó với bão số 4; tham mưu cho Chủ trì các nội dung chỉ 

đạo của tỉnh, in ấn tài liệu gửi đại biểu cấp tỉnh. 

- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh: Báo cáo diễn biến của cơn bão số 4; dự 

báo ảnh hưởng của cơn bão đến địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh: Chuẩn bị phòng họp; 

phối hợp với Viễn thông tỉnh hướng dẫn các địa phương đảm bảo các điều kiện 

kỹ thuật phục vụ cuộc họp (test thử đường truyền vào lúc 17h00 ngày 28/8/2019 

và lúc 7h15’ ngày 29/8/2019). 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

+ Chuẩn bị Hội trường, mời các thành phần cấp huyện, cấp xã, các công 

ty, đơn vị đóng trên địa bàn dự họp;  

+ Phối hợp với Trung tâm Thong tin - Công báo - Tin học tỉnh và  

Viễn thông các huyện đảm bảo các điều kiện kỹ thuật phục vụ cuộc họp. 

- Đề nghị Viễn thông tỉnh: Phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Trung tâm  

Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh và các địa phương về điều kiện kỹ thuật để 

tổ chức hội nghị. 

- Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Chỉ đạo các Chi nhánh điện cấp 

huyện đảm bảo ổn định nguồn điện trong thời gian hội nghị. 

Đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 

 
Nơi nhận:         

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Chánh, Phó VP Bùi Khắc Bằng; 

- Văn phòng TT BCH PCTT và TKCN tỉnh; 

- Trung tâm TT - CB - TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL1. 

(Giao VP TT BCH PCTT - TKCN tỉnh tin mời các 

 TP không nhận được giấy mời qua mạng internet). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Bùi Khắc Bằng 
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